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KAISEN KAKIAGE DON | 125.000 
Cơm tô với hải sản và rau củ
tổng hợp chiên tempura
Mixed seafood and vegetables,
kakiage tempura, rice bowl

YAKINIKU DON | 165.000 
Bò Angus xào, hành tây, mè,
sốt bbq
Stir fry angus beef, BBQ sauce,
onion, sesame seed

JIDORI TERIYAKI | 135.000 
Đùi gà nướng sốt teriyaki
Grill chicken leg, teriyaki sauce
in hot plate, rice

KUSHIYAKIDON | 155.000 
Cơm với xiên nướng tổng hợp
Assorted yakitori skewers

SAUCE YAKI DON | 165.000 
Mì udon xào kiểu Nhật, tôm, mực,
thịt heo, rau củ, trứng, sốt BBQ
Stir-fried noodles, shrimp, squid, pork,
vegetable, egg, BBQ sauce

BIFUTEKIDON | 205.000 
Cơm tô sườn bò và sốt BBQ
Beef striploin, BBQ sauce,
rice bowl

CHICKEN CHEESE YAKI | 145.000 
Gà nướng, mayonaise, trứng cá chuồn
và sốt teriayaki
Char grill boneless chicken, mayo,
flying fish roe, teriyaki sauce

SALMON TERIYAKI | 145.000 
Cơm cá hồi nướng sốt teriyaki
Salmon, teriyaki sauce

SANMA NISYU | 135.000 
Cá sanma Nhật nấu 2 cách:
nướng than, ngâm giấm gạo
Japanese pacific saury cooked
2 ways: whole char-grilled &
marinated in rice vinegar

COMBO 1 COMBO 2 COMBO 3

COMBO 4 COMBO 5 COMBO 6

COMBO 7 COMBO 8 COMBO 9

Giá trên chưa bao gồm giảm giá 20% và VAT
Price does not include 20% off and VAT



Giá trên chưa bao gồm giảm giá 20% và VAT
Price does not include 20% off and VAT
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COMBO MORI A | 235.000 
Califonia roll sushi, grilled chicken wings,
fried shrimps with spicy mayonaise,
Japanese green beans w/salt,
miso soup
Sushi cuộn bơ trái, tôm, thanh cua, trứng cá.
Cánh gà nướng. Tôm chiên sốt mayone cay. 
Đậu nành Nhật luộc.Súp Miso

Sushi cuộn cua lột chiên. Há cảo
thịt heo chiên sốt tương cay.
Salad cải bó xôi, thịt nguội, trứng dẻo.
Đậu nành Nhật luộc. Súp Miso

COMBO MORI B | 235.000 
Soft shell crab roll sushi, fried
dumplings, spinach salad,
JP green bean w/salt, miso soup

COMBO MORI C | 235.000 
Alaska roll sushi, fried croquette,
grilled chicken ball, vegetables salad,
miso soup
Sushi cuộn cá hồi, rong biển tươi, thanh
cua, sốt mayone. Bánh khoai tây chiên xù.
Gà viên nướng. Salad sốt dầu dấm. Súp Miso

COMBO MORI D | 205.000 
Nami roll sushi, fried octopus
balls, grilled chicken w/leek,
vegetables salad, miso soup

COMBO MORI F | 195.000 
Spicy salmon salad roll sushi, spring roll,
grilled pork belly, vegetables salad,
miso soup

COMBO MORI E | 225.000 
Shrimp tempura roll sushi, crispy
chicken skin w/spicy miso, grilled
becon w/eringi mushroom,
vesgetables salad, miso soup

COMBO SPECIAL B | 295.000 
Seared salmon & avocado roll sushi,
seared salmon cheese sushi, shrimp sushi,
egg roll sushi, crispy chicken w/spicy mayo,
chuka seaweed, miso soup

COMBO MORI H | 195.000 
Spicy tuna salad roll sushi, spring roll,
grilled pork belly, vegetables salad,
miso soup

COMBO SPECIAL A | 295.000 
Seared AUS beef roll sushi, seared
salmon cheese sushi, shrimp sushi,
egg roll sushi, crispy chicken w/spicy
mayo, chuka seaweed, miso soup
Sushi cuộn cá hồi nướng sốt cay cháy cạnh,
Sushi cá hồi nướng phô mai, Sushi trứng cuộn, 
Sushi tôm, Rong biển trộn sốt Chuka. Súp Miso 

Sushi cuộn bò Úc nướng sốt tỏi cháy cạnh.
Sushi cá hồi nướng phô mai. Sushi trứng cuộn. 
Sushi tôm. Rong biển trộn sốt Chuka. Súp Miso

COMBO 10 COMBO 11 COMBO 12

COMBO 13 COMBO 15

COMBO 16 COMBO 17 COMBO 18

COMBO 14

Sushi cuộn thanh cua chiên tempura. 
Bánh bạch tuộc chiên. Đùi gà, hành 
baro nướng. Salad sốt dầu dấm. Súp Miso

Sushi cuộn tôm chiên. Da gà chiên giòn
sốt tương cay. Thịt xông khói cuộn nấm
đùi gà. Salad sốt dầu dấm. Súp Miso

Sushi cuộn cá hồi nướng, sốt mayone
cay. Chả giò Nhật. Thịt ba rọi nướng. 
Salad sốt dầu dấm. Súp Miso

Sushi cuộn cá ngừ nướng, sốt mayone cay.
Chả giò Nhật. Thịt ba rọi nướng. 
Salad sốt dầu dấm. Súp Miso


